Lietuvos matematikų draugija
GABIŲ IR TALENTINGŲ VAIKŲ VASAROS STOVYKLOS – KONKURSŲ
KENGŪRA IR BEBRAS LAIMĖTOJAMS
SUTARTIS
2018 m. ____________________ d. Nr. _____
Vilnius
I. SUTARTIES ŠALYS
Lietuvos matematikų draugija, atstovaujama prezidento Remigijaus Leipaus, ir tėvas (vaiko
atstovas): _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
(vardas, pavardė, adresas, telefonas, el.paštas)

vaiko duomenys:_______________________________________________________________________________,
( vaiko vardas, pavardė)

_______________________________________________________________________________,
( mokykla, kurioje mokosi mokinys, klasė)

sudarėme šią sutartį dėl vaiko vasaros stovykloje talentingiems ir gabiems vaikams konkursų
KENGŪRA ir BEBRAS laimėtojams Toliejos poilsio namuose, Molėtų sav. Labanoro
nacionaliniame parke nuo 2018 m. liepos 8 d. (sekmadienio) iki 2018 m. liepos 15 d. (sekmadienio).
II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
1. Lietuvos matematikų draugija – 2018 metų gabių ir talentingų vaikų – konkursų
KENGŪRA ir BEBRAS laimėtojų - stovyklos organizatorius įsipareigoja:
1.1. organizuoti darbą su vaikais pagal sudarytą ir patvirtintą stovyklos programą;
1.2. pateikti konkursų KENGŪRA ir BEBRAS internetinėse svetainėse vaikams ir tėvams
(vaiko atstovams) informaciją apie stovyklos turinį (renginius, atvykimo bei išvykimo datas ir laikus);
1.3. vaiko pateiktus asmens duomenis naudoti tik stovyklos dokumentų įforminimui.
2. Tėvas (vaiko atstovas) įsipareigoja:
2.1. pateikti stovyklos organizatoriams Medicininę pažymą vaikui, vykstančiam į stovyklą
(forma Nr. 079/a, arba kita forma, tinkanti vaiko sveikatos būsenai įvertinti);
2.2. laikytis organizatoriaus nurodymų dėl stovyklos ar atskirų jos dalių vykdymo;
2.3. šia sutartimi tėvai (vaiko atstovai) pareiškia apie sutikimą, kad vaiko išvykų ir renginių
metu darytos nuotraukos, filmuota medžiaga, garso ir vaizdo įrašai bus naudojami laikantis
galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų (nepažeidžiant asmens teisių, garbės ir orumo apsaugos)
žiniasklaidos srityse (dienraščiai, įstaigos interneto svetainė, stendai ir kt.) be atskiro vaiko, tėvų
(vaiko atstovų) sutikimo;

2.4. atsakyti už vaiko padarytą žalą (sugadintą inventorių ir kt.) stovykloje;
2.5. neprieštarauti, kad, esant poreikiui, vaikui būtų suteikta būtinoji pirminė medicininė
pagalba.
3. Vaikas įsipareigoja:
3.1. pagarbiai elgtis su bendraamžiais, vyresniaisiais bei kitais nariais;
3.2. laikytis elgesio, drausmės, sveikatos, saugos taisyklių stovyklavietėje ir išvykų metu;
3.3. laikytis stovyklos vidaus tvarkos taisyklių;
3.4. dalyvauti stovyklautojams skirtose veiklose.
III. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES
4.1.Tėvai (vaiko atstovai) turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti sutarties.
4.2. Stovyklos organizatoriai turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį dėl sutartyje numatytų
vaiko įsipareigojimų nevykdymo:
- blogo elgesio (patyčių, terorizavimo, muštynių ir kitų veiksmų, keliančių pavojų kitų vaikų
sveikatai ir gyvybei, vagystės ir kt.);
- rūkymo, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo bei platinimo;
- stovyklos turto, inventoriaus piktybinio gadinimo.
IV. ATSAKOMYBĖ
4.1. Stovyklos organizatoriai atsako už stovykloje esantį vaiką (jeigu ji(s) atvyko į stovyklą
tik stovyklos darbo metu: nuo 2018 m. liepos 8 d. 13.00 val., kada vaikas užsiregistruoja stovykloje,
iki 2018 m. liepos 15 d. 10.00 val., kada vaikas išvyksta iš stovyklos su tėvais (globėjais), arba su
kitais asmenimis, turinčiais tėvų (globėjų) notaro patvirtintą įgaliojimą paimti vaiką.
V. PAPILDOMA INFORMACIJA
5.1. Stovyklos organizatoriai informuoja, kad vaikų išvykos į gamtą metu apsilankymo
teritorijoje gali būti erkių, nešiojančių ligas.
5.2. Tėvai (vaiko atstovai), vaikai supranta, kad stovyklavimo metu egzistuoja normali rizika,
jog vaikas gali užsigauti, susižeisti ar patirti traumas.
VI. SUTARTIES ŠALIŲ PARAŠAI
Paslaugų teikėjas:
Prezidentas
(pareigos)

Remigijus Leipus
(parašas)

Tėvas (vaiko atstovas):

(vardas, pavardė)

______________________
(parašas)

(vardas, pavardė)

